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Съдийската кариера на Джулиана Бутракова вече достигна до над 15 медии от Централна Евро
При подчертан медиен интерес се очаква да премине предстоящият кръг от „А“
Регионална група – Пазарджик.

Истинско нашествие от телевизионни камери се очертава на стадиона в Паталеница,
където съперници в неделя ще бъдат тимовете на местния Левски и гостите от
Величково. Главен арбитър на двубоя ще бъде Георги Шопов от Брацигово. Засади ще
маркират Невелин Гугутков от Септември и Джулиана Бутракова от Пазарджик.
Делегатски пратеник ще бъде Мирослав Григоров.

Красивата съдийка Джулиана Бутракова е носител на титлата Мис България Глоуб
2020 и подгласничка на Мис България 2020. Именно нейното присъствие на стадиона в
Паталеница ще бъде проследено и запечатано от екип на Нова телевизия, който
подготовя филм за 22-годишната пазарджиклийка. Редици престижни медии от
Централна Европа вече писаха за нейния успех и за кариерата ѝ на футболен съдия.
Сред изданията, публикували материали за г-ца Бутракова, бе и авторитетното
италианско издание „Гадзета дело спорт“.

Гарантирана доза футболни емоции се очаква да предложат и останалите мачове от
местната четвърта дивизия.

Генсекът на областната Съдийска комисия, Иван Кобаков – Колина ще раздава
правосъдие в съботния сблъсък между Балкан (Варвара) и Марица (Белово). Негови
асистенти на стадион „Сейнт Джордж парк“ ще бъдат Спас Абаджиев и Николай
Николов. За делегат на срещата бе определен съдийският шеф Асен Николов.
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Двубоят между Тракиец (Главиница) и Родопи (Козарско) ще ръководи Станислав
Апостолов от Стамболийски. Лайнсмени ще бъдат Цветан Карабойчев и Веселин Шопов.
Оценките на съдийската тройка ще оформи генсекът на областната футболна централа
Георги Мацев.

Неделното домакинство на Чепинец срещу Тракия (Пазарджик) бе поверено на
Цветомир Карагьозов. Тъчарбитри ще бъдат Кирил Ибров и Стоян Стоянов.
Делегатското назначение бе връчено на председателя на областната Дисциплинарна
комисия Стефан Ненчев.

Цветомир Карагьозов бе определен за главен рефер на мача във Велинград
Служителят на МВР, Димитър Кобаков ще следи за спазването на съдийския правилник
на мача между Спартак (Калугерово) и Вихър (Ветрен). Негови асистенти ще бъдат
Георги Шиндаров от Панагюрище и Ивайло Михайлов. Представянето на арбитрите ще
оценява Петър Стайков.

Юристът Стоил Малинов бе изпратен на срещата между съставите на Оборище II
(Панагюрище) и Сарая. По тъчлинията ще действат колегите му Ангел Станчев и
Любомир Босаков. Делегатски пратеник ще бъде Мариан Дойчев.

Двубоят между Локомотив (Септември) и Левски (Ракитово) бе възложен на Тодор
Пенков. Функциите на негови помощници ще изпълняват Енчо Златански и Петко
Караджов. Делегат на мача ще бъде Крум Кантарев.

Борислав ЙОРДАНОВ
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